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SEDEMDESIATE SIEDME VÝROČIE
POSVIACKY KOSTOLA V ZÁHORSKEJ VSI
Možno niekto z vás by si pamätal na slávny deň kedy bol
postavený terajší kostol a potom posvätení biskupom Buzalkom.
Bolo to 15. augusta 1940. Túto dôležitú správu aj pripomína
pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza na pravej strane predsiene
kostola.
Uvedomujeme si ako hovorí nám sv. písmo že Boh
neprebýva len v chrámoch zhotovených ľudskou rukou ale aj
v našom tele. Aby sme sa dobre pripravili a mohli dôstojne
prežívať túto peknú udalosť je potrebné sa pre to pripraviť.
Podobne ako keď sa rodina pripravuje na svadbu, alebo na
príchod vzácnej návštevy urobí všetko preto aby slávnosť
dôstojne prebehla. Podobne je to aj s nami. Keď chceme dobre
a nábožne sláviť výročie posviacky kostola 15. augusta, čo
pripadne na sobotu je potrebné si pripraviť na to svoje srdce.
Veci ktoré tam nepatria treba odpratať. Kde a ako sa to robí?
Dobrou sv. spoveďou. Niektorí mi povedali, že by im dobre
padlo, keby mali v ruke spovedné zrkadlo. Môžem povedať, že
aj ja sa rád spovedám. Som tiež hriešnik, ktorý potrebuje
odpustenie. Potrebujem aj ja ako kňaz zažiť, že aj mne Boh
odpustil, aby som aj ja zakúsil Boží uzdravujúci dotyk a hovoriť

o ňom druhým. Sv. Otec František hovorí, že sa pravidelne
každý mesiac spovedá. Nemusím sa ničoho báť, lebo Boh túži mi
odpustiť.
Spytovanie svedomia. Stíš sa. Pros Ducha Svätého, aby ti
pomohol prehodnotiť tvoj život od poslednej svätej spovede.
Uvedom si, čo nebolo správne, aby si to mohol zmeniť k
lepšiemu. Môže ti pomôcť aj nasledovné spytovanie svedomia.
 Miluj Boha celým srdcom Je Boh na prvom mieste v
mojom živote? Alebo sú na prvom mieste peniaze, kariéra,
zábava, rodina, úspech, či niekto iný? Snažím sa
prehlbovať
vieru
dostupnými
prostriedkami
(v
spoločenstve, čítaním Písma, cez internet, atď.)? Nemám
problém vyznať svoju vieru? Modlím sa ráno a večer a
tým rozvíjam osobný vzťah s Kristom? Vážim si Božie
meno, meno Matky Božej a svätých? Svätím nedeľu a
prikázaný sviatok osobným stretnutím sa s Kristom vo
svätej omši? Beriem prijímanie Božieho tela ako stretnutie
so živým Kristom a preto ku nemu pristupujem čo
najčastejšie? Postím sa každý piatok a v ostatné určené
dni? Prostredníctvom odriekania odhaľujem svoje
slabosti? Dám to, čoho sa takto zriekam, chudobným?
Milujem Cirkev, ktorej som súčasťou a napomáham k jej
rastu?
 Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás Snažím sa
urobiť druhých šťastnými, aj keď je to namáhavé? Viem
veľkoryso odpustiť druhým? Nie som márnivý? Vyhýbam
sa nečestnosti a využívaniu druhých? Používam svoje
danosti pre dobro iných? Robím svoju prácu ako službu?
Všímam si starých, chorých, chudobných, utláčaných a
pomáham im podľa možností aj finančne? Pristupujem
zodpovedne k povinnostiam v rodine, v práci, v

spoločnosti? Podporujem všetko, čo je dobré? Rastie moja
láska k manželovi/manželke a žijem manželskú vernosť?
Modlím sa s manželkou/manželom a tým utužujem naše
sviatostné manželstvo? Prispievam k duchovnému životu
v rodine a vychovávam deti vo viere? Dokazujem moju
lásku k životu odmietaním potratu, a to aj odmietaním
abortívnej a inej antikoncepcie? Rešpektujem dar života v
manželstve a zodpovedne plánujeme rodičovstvo
prirodzeným spôsobom a dávame tak priestor Bohu?
Žijem v pravde a nepodlieham ohováraniu, klamstvu
alebo klebeteniu? Rešpektujem druhých, ich dobré meno,
ich názor, vyznanie alebo pôvod? Odmietam akýkoľvek
druh násilia? Nekradnem alebo neničím veci druhých?
Starám sa o svoje zdravie?
 Buďte dokonalí, ako váš Otec. Robím si spytovanie
svedomia? Držím si telo a myseľ v čistote? Nepohoršujem
mojím správaním? Nemám sklony k čítaniu, rozhovorom,
pozeraniu a zábave, ktoré sú v kontraste s ľudskou a
kresťanskou dôstojnosťou človeka? Zvládam vášne, pýchu
a vlastné uspokojenie a tak sa snažím pripodobniť čistote,
chudobe a pokore Krista? Ktorý hriech pre mňa
predstavuje najväčší problém?

